
Visie LOPOR 

Wat is de LOPOR en waar 

staat de LOPOR voor 

Het Landelijk Overleg 

PleegOuderRaden (LOPOR) is een 

samenwerkingsplatform van 

pleegouderraden van de meeste 

Nederlandse 

pleegzorgorganisaties. Sinds 2015 

zijn pleegzorgorganisaties 

wettelijk verplicht een 

pleegouderraad te hebben, die de 

belangen van pleegouders binnen 

de organisatie vertegenwoordigt  De meeste organisaties hebben overigens al veel langer een 

pleegouderraad waarbinnen pleegouders meepraten over beleidszaken, advies uitbrengen aan 

beleidsmakers en knelpunten onder de aandacht brengen. Als belangenbehartiger binnen de 

organisatie liepen pleegouderraden met regelmaat tegen zaken aan die die binnen de 

pleegzorgorganisatie niet opgelost konden worden, soms vanwege een verschil aan inzicht, maar 

vaak ook omdat landelijke regelgeving aan het probleem ten grondslag lag. De behoefte ontstond om 

informatie uit te wisselen en krachten te bundelen, een behoefte die uitmondde in de oprichting van 

de LOPOR, een vrijwilligersorganisatie die grotendeels bestaat uit pleegouders die tevens lid zijn van 

een pleegouderraad. Het belangrijkste doel van de LOPOR is de belangenbehartiging van deze 

pleegouderraden.  

 

Wat wil de LOPOR 

De LOPOR vindt dat de pleegouders gehoord dienen te worden. De overheid spreekt met officiële 

pleegorganisaties, VNG en jeugdzorg maar niet direct met de pleegouders. Hierin wil de LOPOR 

verandering in brengen.  

Het doel van de LOPOR is dat de pleegouders als volwaardig onderdeel worden gehoord en 

geaccepteerd door alle organisaties die betrokken zijn bij de pleegzorg. 

 

Hoe doet de LOPOR dit 

De vereniging LOPOR behartigt op landelijk niveau de belangen van pleegouderraden (POR-ren) en 

de pleeggezinnen die zij vertegenwoordigen. Wij zijn gesprekspartner van de Rijksoverheid (o.a. het 

ministerie van VWS en leden van de Tweede Kamerfractie) en van organisaties die zich met pleegzorg 

bezighouden, waaronder de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en Jeugdzorg Nederland. 

De LOPOR biedt een platform waar pleegouderraden elkaar kunnen adviseren en informeren. We 

bieden ondersteuning aan nieuw op te richten pleegouderraden en ondersteunen bestaande 

pleegouderraden desgewenst bij de uitvoering van hun taken. Ook zorgt de LOPOR ervoor dat de 

gegevens worden gedeeld met alle leden, zodat er een uniform beeld ontstaat. 


